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EWA JASKÓ OWA 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

K a t o w i c e  

J zyk jako „zepsute narz dzie” porozumienia.  
O poezji Wis awy Szymborskiej 

Domkni ta zosta a twórczo , wszystkie wiersze zosta y napisane, po-

zostaje ju  tylko „rado  czytania” (por. Balbus, Wojda 1996). Bibliogra-

fia omówie  poezji Wis awy Szymborskiej jest ogromna, w ksi ce Woj-

ciecha Lig zy pt. O poezji Wis awy Szymborskiej. wiat w stanie korekty (Lig -

za 2001) zajmuje dziesi  stron. Jest wi c rado  czytania za wiadczona 

swoist  rado ci  pisania o tej poezji. Od mierci poetki 2 lutego 2012 

roku jej twórczo  zacz a y  swoim w asnym yciem i cho  nigdy nie 

by a nadmiernie z biografi  autorki uto samiana, to przecie  jest jaka  

odmienna magia w dziele twórcy, który odszed . 

Teraz ca  pozorn  czy wr cz pozorowan  prostot  j zyka prowoko-

wany jest czytelnik na nowo i na nowo porz dkuje, bo perspektywa 

zamkni cia pozwala mu na to. Utrwalone w j zykowej formie paradok-

sy, zagro enia, mieszno  i dramat ycia, oswajanie mierci i brak na 

ni  zgody – wszystko to na nowo odkrywa  b d  interpretatorzy tej 

twórczo ci. Fenomen bowiem poezji Wis awy Szymborskiej tkwi w a-

nie w formie wypowiedzi. Materia s owna, rozsypane zwi zki frazeo-

logiczne, niezliczone konstrukcje anaforyczne i wyliczenia, uk ady para-

lelne i antytetyczne, wyra enia oksymoroniczne i kontrasty – to tylko 

pobie ny katalog zabiegów j zykowych, które nie mog  zosta  niezau-

wa one. 

Wis awa Szymborska to poetka bardzo czu a na „j zykowy obraz wia-

ta” w jego odmianie (nazwijmy j ) referencjalnej, czyli tej, która za po-
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rednictwem j zyka buduje jaki  obraz wiata cz owieka XX wieku12, 

i poetyckiej, w której j zyk pe ni funkcje artystyczne. Obie te odmiany 

nak adaj  si  w literackich realizacjach, tworz c artystyczne zjawisko 

o wielkiej warto ci. 

W tej zamkni tej ju  poezji warto wyodr bni  dwa prze omy znaczone 

wydaniami tomików wierszy. Pierwszy (a w a ciwie drugi, gdy we miemy 

pod uwag  chronologi ) przypada na wydanie w 1993 roku tomiku Koniec 

i pocz tek; trzy lata pó niej przysz a Nagroda Nobla i kolejne tytu y zbio-

rów, które wydaj  si  kontynuacj  czasowo-przestrzennych projekcji 

z prze omowej publikacji; mam na my li wydane kolejno tomiki: Chwila 

z 2002 roku, Dwukropek z 2005 roku i Tutaj z roku 2009. Wcze niejszy 

natomiast prze om przypada na 1972 rok, czyli wydanie tomiku Wszelki 

wypadek. I ten zbiór, a zw aszcza tytu owy wiersz, wart jest obejrzenia 

w wybranych kontekstach. Rola tomiku Wo anie do Yeti z 1957 roku zo-

sta a ju  wielokrotnie opisana i omówiona. 

Gdzie zatem szuka  istoty prze omowo ci Wszelkiego wypadku? Jest 

to pierwszy zbiór wierszy Wis awy Szymborskiej, w którym wszystkie 

utwory mo na czyta  w kontek cie tytu u i tytu owego wiersza. Bada-

cze zwykli postrzega  go jako rodzaj przywo ania wszelkich, czyli 

ró nych mo liwych zdarze  (wypadków, przypadków), w których 

uczestnictwo jest mniej lub bardziej przypadkowe, a zatem niezale ne 

od samego cz owieka (por. W grzyniakowa 1997, 43 i nast.; Lig za 

2001, 88–89). W tomiku tym wiele utworów mo na w istocie czyta  

jako rodzaj egzemplifikacji ró nych do wiadcze  jednostkowych, któ-

re s  rodzajem igraszki losu (np. W przytu ku, Spacer wskrzeszonego, 

Powroty, Wra enia z teatru). Przeplataj  si  one z wierszami odsy aj cy-

mi do do wiadcze  zbiorowych, np.: G osy, Listy umar ych, Fotografia 

t umu, Mi o  szcz liwa – ka dy wiersz inaczej do wiadczenia te reje-

struje lub ewokuje. 

Ale jest w tym tomiku jeszcze jeden istotny element, który zdaje si  

wyró nia  go na tle wydanych wcze niej – to wyra ne skupienie uwagi na 

j zyku. Dwa s  tego przejawy. Pierwszy, widoczny, gdy spojrze  na wyra-

enia, w których „s owo”, „j zyk”, „mowa” (ró nie sygnalizowana) oraz 

                                                           

12 R. Nycz pisze o „cytatach z rzeczywisto ci”, wskazuj c na ró ne sposoby i funkcje 

wykorzystywania fotografii i wiadomo ci prasowych w literaturze XX wieku. Por. Nycz: 

1995, 225–246.  
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„milczenie” stanowi  istotny komponent poetyckiej wypowiedzi. A oto 

ich rejestr, poczynaj c od tytu owego wiersza Wszelki wypadek13: 

Nie umiem si  nadziwi , n a m i l c z e  si  temu. 
(Wszelki wypadek, s.116) 

C z y t a m y  listy umar ych jak bezradni bogowie, 

ale jednak bogowie, bo znamy pó niejsze daty. 
(Listy umar ych, s. 126) 

Kto p o w i e d z i a , 

e ycie ma by  odwa nie prze yte? 
(Prospekt, s.130) 

Szybuj  mi s o w a  ponad regu ami. 

Nie szukaj  oparcia w jakichkolwiek przyk adach. 
(Odkrycie, s.140) 

Spójrzcie na tych szcz liwych: 

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

Jakim j z y k i e m  m ó w i  – zrozumia ym na pozór. 
(Mi o  szcz liwa, s.168) 

Nie miej mi za z e, m o w o , e po yczam patetycznych s ó w , 

a potem trudu dok adam, eby wyda y si  lekkie. 
(Pod jedn  gwiazdk , s. 172) 

Drugi natomiast przejaw sygnalizowanego zwrotu ku j zykowi wida  

w zwielokrotnieniu konstrukcji wylicze , powtórze  i uk adów paralel-

nych, które w istocie wyró niaj  poetyk  Wis awy Szymborskiej ju  

w tomikach wcze niejszych, tu jednak zyskuj , przez swoj  intensyfika-

cj , now  funkcj  i wskazuj  na wa ny problem porozumienia. 

Tytu owy wiersz Wszelki wypadek mo na wi c czyta  jako utwór poka-

zuj cy problem niemo no ci przewidzenia zdarze  losowych, jako utwór 

o nieprzewidywalno ci losu, czego swoistym dopowiedzeniem mog  by  

                                                           

13 Wszystkie cytaty wierszy na podstawie: Szymborska 1997, przy cytatach podaj  stron . 

Podkre lenia moje – E.J. 
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takie utwory tomiku, jak: W przytu ku, Powroty czy Zdumienie, ale mo na 

czyta  go jako refleksj  nad j zykiem. Co ciekawe, Szymborska nie si ga 

do j zyka propagandy czy prasy, tak jak robili to poeci Nowej Fali, 

a w ród nich np. Stanis aw Bara czak, nie wykorzystuje go (jak metafo-

rycznie okre la to Ryszard Nycz za Heideggerem) w „funkcji zepsutego 

narz dzia” (Nycz 1995, 240). Szymborska pokazuje j zyk jako „zepsute 

narz dzie” porozumienia: 

Zdarzy  si  mog o. 

Zdarzy  si  musia o. 

Zdarzy o si  wcze niej. Pó niej. Bli ej. Dalej. 

Zdarzy o si  nie tobie. 

Ocala e , bo by e  pierwszy. 

Ocala e , bo by e  ostatni. 

Bo sam. Bo ludzie. Bo w lewo. Bo w prawo. 

Bo pada  deszcz. Bo pada  cie . 

Bo panowa a s oneczna pogoda. 

Na szcz cie by  tam las. 

Na szcz cie nie by o drzew. 

Na szcz cie szyna, hak, belka, hamulec, 

framuga, zakr t, milimetr, sekunda. 

Na szcz cie brzytwa p ywa a po wodzie. 

Wskutek, poniewa , a jednak, pomimo. 

Co by o to by o gdyby r ka, noga, 

o krok, o w os 

od zbiegu okoliczno ci. 

W i c  j e s t e ?  Prosto z uchylonej jeszcze chwili? 

Sie  jednooka, a ty przez to oko? 

Nie umiem si  nadziwi , namilcze  si  temu. 

Pos uchaj 

jak mi pr dko bije twoje serce. 
(Wszelki wypadek) 

Wszelki, a wi c ka dy i jednocze nie aden, bo utwór pokazuje nie zda-

rzenie, a j zyk, jakim mówi si  o nim. Nie ma w tym wierszu adnego 

zdarzenia, poza tym, które wyartyku owane zosta o w ostatniej strofie, 
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a nie jest to wypadek, lecz spotkanie. I powie kto  (bo wielu tak mówi), 

e jest to spotkanie po jakim  wypadku, z którego uratowa  si  cz owiek 

i ze zdziwieniem konstatuje, e spotkanie takie ma miejsce. Pytam 

wszak e coraz bardziej dociekliwie: ale jaki to wypadek?, kto w nim 

uczestniczy ? z jakiego powodu kto  ocala , czy dlatego, e by  pierw-

szy, czy dlatego, e by  ostatni? Nie znajdziemy tu adnej jedno-

znacznej odpowiedzi. S ysz  ju  komentarze, e Szymborska nigdy 

nie zadaje pyta  po to, by dawa  na nie jednoznaczne odpowiedzi. Na 

to te  zgoda! 

Ten wiersz jednak prowokuje zarówno konstrukcj , jak i tytu em. 

Konstrukcja jest bowiem wyra nie dwudzielna i niesymetryczna. Cz  

druga to zbiór mniej lub bardziej czliwych oraz porozrywanych zwi z-

ków frazeologicznych, z wyliczeniem wyrazów pe ni cych w zdaniu za-

zwyczaj funkcj  wska ników zespolenia: wskutek, poniewa , a jednak, pomi-

mo. W cz ci pierwszej tej dziwnej wypowiedzi znajdujemy natomiast 

wyliczone obok siebie bezosobowe formu y skomponowane wokó  cza-

sownika zdarzy  si . I gdy patrzymy na ca  t  wypowied , to a  do po-

stawionego znienacka pytania Wi c jeste ? – odnosimy wra enie, e tekst 

skupia uwag  wy cznie na j zyku. A jest to j zyk gotowy do u ycia, taki, 

który obs u y wszelki wypadek, ka dy z mo liwych, jaki si  wydarzy. J zyk 

gotowy, pe en klisz, j zyk sztampowy, zza której nie mo na dostrzec ani 

tego, kto mówi, ani tego, do kogo si  zwraca. Sam j zyk, bez cz owieka, 

j zyk, który by  mo e nazywa, ale nie wyra a cz owieka i przestaje by  

narz dziem porozumienia. Zza jego sieci nie wida  bowiem rozmówcy, 

jego uczu , emocji, empatii, jest tylko ich brak. 

W wierszu i w ca ym tomiku powraca bowiem pytanie o mo liwo  

porozumienia, a wi c dotarcia do prawdy uczu  drugiego cz owieka. 

W stawianiu pytania i diagnozowaniu sytuacji szczególn  rol  odgrywaj  

dwa wersy, których anaforyczny uk ad zwraca na siebie uwag : 

Ocala e , bo by e  pierwszy. 

Ocala e , bo by e  ostatni. 

To jedyne w tej cz ci utworu zwroty do adresata, którego szuka  trze-

ba w literackim („tekstowym”) wiecie. Ocalony to najbardziej znany, 

„szkolny” tekst Tadeusza Ró ewicza i w najbardziej „szkolnej” interpre-
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tacji utwór pokazuj cy dramat cz owieka ocalonego z wojennej po ogi, 

zniszczonego mentalnie i emocjonalnie. Ale jest to utwór, który wiado-

mo  „ocalonego” pokazuje przez wiadomo  j zyka: 

Poj cia s  tylko w y r a z a m i : 

cnota i wyst pek 

prawda i k amstwo 

pi kno i brzydota 

m stwo i tchórzostwo. 

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

Szukam nauczyciela i mistrza 

Niech przywróci mi wzrok s uch i m o w  

Niech jeszcze raz n a z w i e  rzeczy i poj cia 

(Ró ewicz 1988, 21–22) 

W 1947 roku, w tomiku Niepokój Tadeusz Ró ewicz, rocznik 1921, 

stawia diagnoz  o degradacji i dewaluacji j zyka, który przesta  nazy-

wa  rzeczy i poj cia, przesta  by  mow , zestawia tylko wyrazy, mi -

dzy którymi brak ostrych granic. W 1972 roku, w tomiku Wszelki wy-

padek Wis awa Szymborska, rocznik 1923, podejmuje na nowo w tek 

j zyka jako narz dzia porozumienia, aluzyjnie przywo uj c Ocalonego. 

Mo na by postawi  tez , e po rednio kwesti  t  pokazuje tak e Ró-

ewicz. Degradacja j zyka i brak wspólnej wiadomo ci j zykowej 

stanowi sugesti  niemo no ci porozumienia14. Szymborska podejmuje 

wszak e ten problem z odmiennej nieco perspektywy. To nie jest ju  

j zyk zdegradowany, zniszczony przez niewyobra alne do wiadczenie 

wojennej traumy, to jest j zyk gotowy do opisania, „obs u enia” ka -

dej sytuacji, tak e tej, której nie umia  opisa  Ró ewicz w Ocalonym – 

i dlatego poszukiwa  „nauczyciela i mistrza”. Ale j zyk gotowy stano-

wi zagro enie dla porozumienia, zagro eniem jest bowiem jego 

sztampa, „sie ”, która ukrywa, czy mo e, w której ukrywana jest 

prawda o cz owieku. 

                                                           

14 Pierwszy niepokój o mo liwo  porozumienia mi dzy pokoleniami, które do wiadczy y 

i nie do wiadczy y wojennej po ogi pojawi  si  u K.K. Baczy skiego w wierszu Pokolenie, gdy 

rozpaczliwie zadaje pytanie: „czy nam postawi , z lito ci chocia , nad grobem krzy ”; por. 

Baczy ski 1999, 264. 
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W wierszu Wis awy Szymborskiej szans  na ocalenie przed zagro e-

niem p yn cym ze strony j zyka jest drugi cz owiek. St d pytania, zdzi-

wienia i „namilczanie” tak mocno wyeksponowane w ostatniej cz ci 

wiersza. 

Ostatnia bowiem strofa jest przeciwstawieniem milcz cego zrozumie-

nia ca emu nat okowi pustych, nic niewyra aj cych s ów. Tu dopiero 

odbywa si  s uchanie i ws uchanie w drugiego cz owieka, a co si  z tym 

czy tak e jego zrozumienie. A wi c na wszelki wypadek, by nie zgubi  

zupe nie mo liwo ci porozumienia, konieczna jest obecno  drugiego 

cz owieka i piel gnacja sytuacji, o których mo na powiedzie , i  daj  

mo liwo  ws uchania si  w emocje, co poetycko brzmi: 

Pos uchaj, 

jak mi pr dko bije twoje serce. 

W tomiku s  wiersze, które uzasadniaj  czytanie Wszelkiego wypadku ja-

ko wiersza o zagro eniu porozumienia, o komunikacji opartej na sche-

matycznym u yciu s ów gotowych, które ukrywaj  prawd  o cz owieku. 

Utwory te to Odkrycie, Szkielet jaszczura i Prospekt, z których ka dy mo e 

stanowi  uzupe niaj cy kontekst odczyta  Wszelkiego wypadku. 

Odkrycie prowokuje pytanie: czego ono dotyczy? Pozornie wydawa  si  

mo e, e jego przedmiotem jest wiara. Tyle tylko, e tak jak w tytu owym 

wierszu zdarzenie, tu wymienione wielokrotnie zapewnienie wierz  niczego 

tak naprawd  nie obja nia. Pojawiaj  si  wprawdzie na pocz tku tekstu 

coraz bardziej rozbudowane zdania, sygnalizuj ce wiar  w cz owieka: 

Wierz  w wielkie odkrycie. 

Wierz  w cz owieka, który dokona odkrycia. 

Wierz  w przestrach cz owieka, który dokona odkrycia. 

Na ko cu wyliczone s  w utartych zwi zkach frazeologicznych cztery 

sytuacje opatrzone tym samym zapewnieniem: 

Wierz  w nieprzy o on  r k , 

wierz  w z aman  karier , 
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wierz  w zaprzepaszczon  prac  wielu lat. 

Wierz  w sekret zabrany do grobu. 

S z y b u j  m i  t e  s o w a  p o n a d  r e g u a m i .  

N i e  s z u k a j  o p a r c i a  w  j a k i c h k o l w i e k  p r z y k a d a c h .  

Moja wiara jest silna, lepa i bez podstaw. 

Odkrycie dotyczy wi c sytuacji cz owieka uwi zionego w s owie, które 

nie relacjonuje, które nie odnosi si  do wiata, a istnieje samo dla siebie, 

bo brak mu mocy wskazywania. Sens tego tekstu daje si  obja ni  w kon-

tek cie Wszelkiego wypadku jako odkrycie ca ego zbioru s ów, które s  

wypowiadane, ale s  bez znaczenia dla prawdy15. S owa tak u ywane 

stanowi  wi c zagro enie, a drog  do ocalenia jest wiara w cz owieka, 

„silna, lepa i bez podstaw”. 

Problem jeszcze inaczej pokazany zosta  w Prospekcie, utworze de-

maskuj cym mechanizm manipulacji s owem, a w konsekwencji 

prawd  i cz owiekiem. G ównym komponentem stylistycznym utworu 

jest perswazja, ujawniona na kilka sposobów. Najpierw jest to zach -

ta, podkre laj ca nieskomplikowany sposób korzystania z „pastylki na 

uspokojenie”: 

tylko mnie za yj, 

rozpu  pod j zykiem, 

tylko mnie po knij, 

tylko popij wod . 

Pó niej pojawiaj  si  dyrektywy typu: „zaufaj chemicznej lito ci”, „po-

winiene  (powinna ) urz dzi  si  jako ”, „b dziesz mi wdzi czny 

(wdzi czna)”. Personifikacja przedstawiaj cej si  pastylki ma znaczenie 

szczególne w ujawnianiu manipulacji. Przej cie odpowiedzialno ci za 

wszystkie czyny cz owieka jest jego ubezw asnowolnieniem, odebraniem 

mu jego cz owiecze stwa i jego wolno ci. To zagro enie ujawniaj  

wprost ostatnie trzy wersy Prospektu, czyli swoistego planu dzia ania. 

                                                           

15 W tomiku Wielka liczba znajduj  si  wiersze podejmuj ce problem mo liwo ci dotarcia 

do prawdy drugiego cz owieka, a zatem problemy porozumienia i j zyka tego porozumienia. 

Por. Jaskó owa 2006, 46 i nast. 



EWA JASKÓ OWA: J zyk jako „zepsute narz dzie” porozumienia… 35 

Sprzedaj mi swoj  dusz . 

Inny si  kupiec nie trafi. 

Innego diab a ju  nie ma. 

To ju  koniec kusz cych propozycji, gotowych na wszelki wypadek. Tyl-

ko e s  to propozycje „diabelskie”, bo w przebiegle szata ski sposób 

skomponowane j zykowo i tylko wprawny u ytkownik j zyka odkryje 

manipulacj  prowadz c  do usypiania, omamienia, odebrania wolno ci. 

Zasadnicz  funkcj  w odkryciu tej manipulacji pe ni przedostatnia wy-

powied : 

Oddaj mi swoj  przepa  – 

wymoszcz  j  snem, 

b dziesz mi wdzi czny (wdzi czna) 

za cztery apy spadania. 

Pobrzmiewa tu znany, utarty zwi zek frazeologiczny „spada  na cztery 

apy”. Pomijam ironiczny odcie  znaczeniowy tego idiomu, u ywanego 

zwykle w sytuacjach, które w powszechnej ocenie nie powinny zako -

czy  si  pomy lnie, a taki w a nie maj  fina . Zwracam natomiast uwag  

na wyra ne odwrócenie brzmienia powszechnie znanego zwi zku frazeo-

logicznego. W tym odwróceniu zaszyfrowana zosta a prawdziwa, „dia-

belska” przebieg o . Je li bowiem „spada  na cztery apy” oznacza 

wyj  z opresji ca o, to „cztery apy spadania” sugeruj  sytuacj  dok ad-

nie odwrotn . Odwrócenie brzmieniowych elementów wypowiedzi po-

ci ga za sob  odwrócenie znaczenia. Tak w tym wypadku realizuje si  

„fenomenologiczny namys ”, z jakim Szymborska ogl da wiat16. A ogl -

da go przez pryzmat j zyka, który z jednej strony zdaje si  na ladowa  

j zyk reklamy, z drugiej odsy a do Faustowskiego dylematu „sprzedania 

duszy” za cen  szcz cia. Tyle tylko, e pojawia si  pytanie o jego prawd  

i prawdziwo , pytanie wzmocnione jeszcze aluzyjnym przywo aniem 

historii Fausta Goethego. Zaskakuj ce objawienie intencji: „Sprzedaj mi 

swoj  dusz . Inny si  kupiec nie trafi” – nie pozostawia ju  w tpliwo ci. 

Pozostaje jednak pytanie o sens ca ego poetyckiego projektu. 

                                                           

16 Zaczerpn am to okre lenie ze szkicu K. Biedrzyckiego, zob. Biedrzycki 2007, 149.  
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Reklama dóbr konsumpcyjnych ani nawet farmakologicznych to nie 

by  wiat pocz tku lat 70. ubieg ego wieku. Przestroga przed uzale nie-

niem od rodków farmakologicznych? Mo e, ale to tylko pierwszy za-

mys , rodzaj konceptu, którego istota odkryta zostanie po lekturze ca-

ego tekstu. A ten jest uniwersalny, bo pokazuje, jak gro ny jest j zyk 

propagandy gotowej zmanipulowa  „wszelki wypadek” i gotowej na 

wszelki wypadek. 

W wierszu ani s owa o polityce czy propagandzie – tylko reklama, 

a w kompozycji j zykowych uk adów ca ego tekstu odkrywamy kolejne 

ods ony przebieg o ci perswazyjnej godnej Mefistofelesa. Czy to jest 

tekst polityczny? Nie wiem. Wiem natomiast, e jest to utwór o uniwer-

salnym sensie, demaskuj cy sposób manipulacji prawd  bez wzgl du na 

to, czego ona dotyczy: czy reklamy firm farmaceutycznych, czy dilerów 

narkotykowych, czy dóbr konsumpcyjnych, czy propagandy politycznej, 

religijnej lub ideologicznej. Ten j zyk i wyra ony nim proces perswazyjny 

jest zawsze tak samo gro ny, bo prowadzi do zniewolenia, dehumanizacji 

i degradacji cz owieka. 

Zadeklarowana wiara w cz owieka – „silna, lepa i bez podstaw” – jak 

zawsze stanowi ratunek, a ironiczny dystans, tak e do j zyka, jest metod  

ocalenia. Wis awa Szymborska zdaje si  rozwa a  na nowo problem 

j zykowej wiadomo ci „ocalonego”17. Je li dla Ró ewiczowskiego cz o-

wieka z poezji lat 40. XX wieku do wiadczenie egzystencjalne stanowi o 

podstaw  „my lenia” o j zyku, jego zdegradowanej formie, uniemo li-

wiaj cej porozumienie, to dla cz owieka tego, aluzyjnie przywo anego 

przez Szymborsk  w latach 70., sam j zyk staje si  gro nym do wiadcze-

niem. Poetka bowiem poza wszystkimi problemami, tak cz sto okre la-

nymi w omówieniach jej twórczo ci, egzystencjalnymi, pokazuje zagro-

enie egzystencji p yn ce w a nie ze strony j zyka, który staje si  sieci  

(rodzajem pu apki?), przez któr  przedostanie si  do prawdy o emocjach, 

uczuciach, czy w ko cu o cz owiecze stwie graniczy z cudem. St d 

zdziwienie, e w ogóle „jeste ? Prosto z uchylonej jeszcze chwili?” I ko-

lejne pytanie o jednook  sie , przez któr  mo liwe jest przedostanie si  

do drugiego cz owieka, by si  z nim porozumie . Komunikowa  si  

mo na za pomoc  gotowych matryc. Ale komunikacja to jeszcze nie 

                                                           

17 Ciekawy wydaje si  problem porównania sposobu odwo a  do j zyka jako swoistego 

zagro enia egzystencjalnego w poezji Ró ewicza i Szymborskiej z lat 70. i 80. 
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porozumienie, to jeszcze nie zrozumienie, bo zrozumie , to znaczy do-

strzec indywidualno , dotrze  do emocji i uczu , zrozumie  to ws ucha  

si , dlatego „ocalony” zostaje poproszony: „pos uchaj jak mi pr dko bije 

twoje serce”. 
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Language as a ‘Rotten Tool’ of Communication.  
About Wis awa Szymborska’s Poetry 

The author of the article states a thesis about a groundbreaking character of poetry volume 

titled Wszelki wypadek [Could Have]. The author points out to the two construction elements 

that distinguish this particular volume from earlier works of Wis awa Szymborska. The first 

such element is an accumulation of expressions such as word, language, speech; the second is the 

intensive use of various enumerations, repetitions and parallel systems. The aim of using such 

composition techniques is to show the language as a ‘rotten tool’ of communication. The 

analysis of the poetry leads to emphasizing language clichés and schemes. By interpreting 

constructions used in the volume (especially ones in title text) the author of the article shows 

how forms of expression lead to shallow communication or even lack of it. 

Key words: poetry, Wis awa Szymborska, groundbreaking character, agreement, commu-

nication 


